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TLAČOVÁ SPRÁVA 
 

Košice, 1. júl 2016 
 
 
 
 

Uskutočnili sa slávnostné promócie absolventov  
Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach 

 
      V dňoch 30. júna a 1. júla 2016 sa uskutočnili v Aule UPJŠ LF promočné akty 
absolventov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorých sa zúčastnilo vyše tristo 
bývalých študentov. Medzi promujúcimi bolo 175 absolventov Všeobecného lekárstva, 
45 absolventov Zubného lekárstvo 66 absolventov General Medicine, 6 absolventov 
Dental Medicine, 13 absolventov bakalárskeho štúdia Fyzioterapie, 10 Ošetrovateľstva  
a 10 Verejného zdravotníctva. 
 

 
 

     
  Ako vo svojom slávnostnom príhovore zdôraznil dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach 
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., deň slávnostných promócií sa nesporne zaradí medzi  
tie najkrajšie v ich živote, pretože je výsledkom viacročného náročného štúdia. A sú to práve 
vedomosti, ktoré sú pre absolventov teraz ich najväčším bohatstvom, na ktorom si postavia 
základy svojho budúceho profesionálneho života.  

      „Úspešne ste zavŕšili vysokoškolské štúdium. Zvládli ste teda ‚boje‘ s profesormi, 
docentmi, či odbornými asistentmi. To čo Vás čaká teraz, bude oveľa ťažšie. Pri skúškach 
sa vaši učitelia niekedy len pousmiali, občas zdvihli hlas, alebo prevrátili oči – žiadny 
pacient však nikdy pri skúškach nezomrel. Skutočný život lekára je súčasne aj životom  
jeho pacientov. Budete spolu s nimi prežívať ich bôle, vyprevádzať ich vyliečených  
z nemocnice, ale budete prežívať aj chvíle sklamania, keďže ani medicína nie je všemocná. 
Povolanie lekára a učiteľa je však prekrásne,“ zdôraznil dekan na promóciách absolventov 
lekárskych študijných programov a poznamenal, že až v reálnom živote sa potvrdí pravda 
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známeho hesla „ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku“. Zároveň absolventom pripomenul 
Hippokratovu prísahu a poprial im, aby zdravie nielen prinášali, ale aby sa z neho mohli  
aj sami tešiť. „Nech vám je aj práca lekára radosťou a potom aj váš život bude šťastím,“ 
uzavrel svoj príhovor dekan prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. (na snímke vyššie počas 
slávnostného príhovoru). 
 

     Krásne príhovory mali i zástupcovia študentov. Absolventka študijného programu General 
Medicine Elisavet Anagnostopoulou z Grécka  svojim kolegom a príbuzným  
v sále pripomenula, aké náročné bolo začať pred šiestimi rokmi putovanie za svojim snom 
v cudzej krajine, keď opustili bezpečnosť domova a svojich blízkych a prišli študovať  
na lekársku fakultu vo vzdialenom neznámom meste, čo mali mnohí problém nájsť už len  
na mape. Museli sa vyrovnať s úplne novú situáciou, no oporou im boli rodičia a časom  
)i spolužiaci, ktorí sa stali ich druhou rodinou. „A to napriek skutočnosti, že sme pochádzali z 
rôznych krajín, náboženstiev, kultúry alebo mentality. Oni boli tí, s ktorými sme zdieľali 
naše sny i pochybnosti, naše úspechy aj neúspechy, naše dobré alebo zlé momenty  
a na ktorých ramene sme sa mohli i vyplakať. A boli zároveň tými, s ktorými sme sa smiali 
a získali mnohé spomienky, ktoré nebudú nikdy zabudnuté. Všetkým vám za to ďakujem – 
a tiež našim profesorom za odovzdané znalosti, obetavosť, motiváciu, profesionalitu  
a pochopenie,“ konštatovala Elisavet Anagnostopoulou  a slávnostnej promócií vo štvrtok  
30. júna. 
 

    Absolvent všeobecného lekárstva Ján Gofus počas promócie 1. júla vyjadril zvlášť 
poďakovanie najmä tým prísnym učiteľom, ktorí posúvali študentov najďalej. Vo svojom 
emotívnom príhovore nezabudol nielen na pedagógov, rodičov a spolužiakov, ale poďakoval  
i vyššej moci, v ktorú by po úspešnom náročnom šesťročnom štúdiu medicíny mal veriť azda 
každý. Zdôraznil tiež, že v duchu slov Saint-Exupéryho to podstatné, je očiam neviditeľné  
a tak je to i so štyrmi písmenami „MUDr.“ „Nie je to len titul pred menom, ale predovšetkým 
poslanie, ktoré budeme napĺňať...“ 
 
 

    
 

Foto: UPJŠ LF, Žofia Hnátová  
 
 
 

Tlačovú správu nájdete archivovanú na:   www.medic.upjs.sk 
 
 
 
 

                RNDr. Jaroslava Oravcová 
 PR manažérka 


